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Sammandrag 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka lärarstudenters inställning till grannspråks-

undervisning i den egna framtida yrkesutövningen. Mer specifikt har jag undersökt om 

inställningen styrs av egna tidigare erfarenheter, utbildningen inom lärarprogrammet och/eller 

geografisk placering av lärosäte. 

     Resultaten utgörs av svaren på den enkät som delats ut till lärarstudenter inom ämnet 

svenska på Malmö högskola, Linköpings universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet 

och Umeå universitet. Totalt 85 informanter har deltagit i undersökningen. 

     Av resultaten att döma har tidigare grannspråkskontakt och geografisk placering av 

lärosäte inte särskilt stark påverkan på lärarstudenters inställning till 

grannspråksundervisning, istället är det grannspråksundervisning under lärarutbildningen som 

påverkar lärarstudenters inställning. Enligt mina resultat bör grannspråk alltså ingå som 

enskild kurs inom lärarprogrammet vid alla lärosäten, om en positiv inställning till 

grannspråksundervisning är målet. Dock verkar det krävas mer än en positiv inställning om 

grannspråksundervisning ska få ökad prioritet i svenskämnet. 

 

Nyckelord: grannspråk, grannspråksundervisning, lärarstudenter, svenskämnet, inställning 
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1. Inledning 

Därför, derfor, difor bör vi lära oss grannspråk. Utöver undvikandet av dråpliga missförstånd 

finns det ytterligare anledningar till grannspråksundervisning. Endast en veckas studier kan 

öka förståelsen och göra det möjligt att kunna kommunicera inom ett mer än dubbelt så stort 

språkområde. Det krävs endast cirka 400 ord för att uppnå en god förståelse mellan danska, 

norska och svenska. Genom tillgång till modersmålet nås snabbt en djupare förståelse vid 

samspråkning. Därtill kan kunskaper om den gemensamma historien resultera i en större 

förståelse för grannländerna och en viktig gemenskap. Studier i övriga nordiska språk ger 

dessutom en ökad förståelse för det egna språket och ökar därmed den språkliga 

medvetenheten (Lannvik Duregård 2011). 

     Enligt läroplanen och ämnesplanerna för gymnasiet och grundskolan ska 

språkförhållanden i både Sverige och övriga Norden behandlas, liksom skönlitteratur från 

både Norge och Danmark (Skolverket 2011a, Skolverket 2011b). Hur ska det gå till om 

lärarna inte själva får den utbildning och det stöd de behöver? Trots fördelar med 

grannspråksundervisning finns stora brister i undervisande gymnasielärares kunskaper och 

erfarenhet i ämnet. I en undersökning genomförd av Skolverket framkommer det att var femte 

lärare känner att de inte fått med sig tillräckliga kunskaper från sin egen utbildning. Det 

resulterar bland annat i att en dryg fjärdedel av alla svensklärare helt och hållet hoppar över 

grannspråk i sin undervisning (Skolverket 2011c). 

     Den här studien gäller grannspråksinnehållet i lärarutbildningen på Malmö högskola, 

Linköpings universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Här 

diskuteras lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning i sin framtida 

yrkesutövning. Tycker lärarstudenter inom ämnet svenska att grannspråksundervisning är 

viktigt? 

     Ordet ja har grannländerna redan gemensamt. 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning. 

Trots alla de ovan nämnda fördelar som finns med en ökad kunskap inom grannspråk 

prioriterar många aktiva lärare bort grannspråksundervisningen till förmån för andra delar av 

svenskämnet. Genom en enkätundersökning vill jag undersöka lärarstudenternas inställning. 

Jag vill veta om den eventuella negativa inställningen till grannspråksundervisning 

förekommer redan under lärarutbildningen. Jag kommer därför mer specifikt att undersöka 
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om inställningen styrs av egna tidigare erfarenheter, utbildningen inom lärarprogrammet 

och/eller geografisk placering av lärosäte. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

- Vad har lärarstudenter för tidigare erfarenhet av grannspråk, både privat och genom 

lärarprogrammet? 

- Vilken är lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning? 

- Finns det någon geografisk skillnad i hur lärarstudenter ställer sig till undervisning i 

grannspråk? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en kort presentation av språken i Norden och den nordiska 

språkgemenskapen. Utdrag ur kursplan och ämnesplan för svenskämnet både för 

grundskolans senare år och för gymnasiet beskrivs kort. Samtidigt redogörs kortfattat för de 

kurser som behandlar grannspråk inom lärarprogrammet för svenska vid de lärosäten som 

ingår i undersökningen. Därefter presenteras den tidigare forskning som används i jämförelser 

med, och i diskussionen kring, undersökningens resultat. 

2.1 Språken i Norden 

Beteckningarna ”nordiska språk” och ”språk i Norden” är inte synonyma eftersom språken i 

Norden tillhör olika språkfamiljer. De nordiska språken är danska, färöiska, isländska, norska 

och svenska, som alla härstammar från indoeuropeiska. Språken i Norden innefattar, utöver de 

fem nordiska språken, även finska, grönländska och samiska (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:3). 

     När man talar om nordiska ”grannspråk” syftar man på tre av de nordiska språken, 

nämligen danska, norska och svenska. Dessa tre språk kallas för de skandinaviska språken. De 

skandinaviska språken är inte bara grannar geografiskt sett, utan även språkligt. Språken har 

mycket stora likheter i ljudsystem, ordförråd, böjning och grammatik. Danskan och norskan är 

lika när det gäller ordförråd, samtidigt som svenskan och norskan är mer lika när det gäller 

ljudsystem. Trots många likheter i språken finns också vissa skillnader (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:3-5). 

2.2 Den nordiska språkgemenskapen 

Eftersom danska, norska och svenska är grannspråk brukar danskar, norrmän och svenskar 

vanligtvis kunna tala sina modersmål när de samtalar med varandra. Det innebär att de inte 

behöver använda sig av ett främmande språk när de talar med varandra utan istället kan de 
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uttrycka sig på sitt modersmål och på så sätt snabbt nå en djupare förståelse. Språken är 

varandra redan så nära att det skulle krävas mycket goda kunskaper i ett främmande språk för 

att man skulle vilja ersätta den skandinaviska språkgemenskapen med ett hjälpspråk (Delsing 

& Lundin Åkesson 2005:3-5). 

     Trots alla likheter språken emellan finns skillnader som en hel del av språkbrukarna i 

Norden inte alltid lyckas övervinna. Forskning visar på att ungdomar i Norden många gånger 

förstår engelska bättre än grannspråken (Delsing & Lundin Åkesson 2005:95). Trots att det 

krävs mycket mindre för att öka förståelsen för grannspråken än vad det krävs för att lära sig 

ett helt nytt språk så som engelska, läggs mycket lite tid och energi på ökade kunskaper i 

grannspråken (se kap 2.5.2). 

     Det som utmärker relationen mellan de skandinaviska grannspråken, om man jämför med 

andra språkgemenskaper, är först och främst att de tre språken är någorlunda jämnstarka. 

Inget av språken är ett självklart val i de flesta kommunikationssituationer. För det andra så 

finns det en mycket stark politisk vilja att främja en gemensam språkförståelse (Delsing & 

Lundin Åkesson 2005:3-5). 

     Den politiska viljan utgår från ett utbrett politiskt samarbete mellan de nordiska länderna. 

Detta politiska samarbete utgörs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Det Nordiska 

ministerrådet, som är ett samarbete mellan de nordiska regeringarna, har utarbetat en 

deklaration om nordisk språkpolitik. I deklarationen klargörs att alla språk i Norden betraktas 

som likvärdiga. Även om språken i Norden används i olika stor utsträckning poängteras 

vikten av att alla språken är och förblir levande och starka. (Deklaration om nordisk 

språkpolitik 2007:81-82.) ”Mångspråkigheten ger förutsättningar för kunskaper, skaparkraft, 

perspektiv och internationella kontakter i en utsträckning som inte är möjlig i enspråkiga 

samhällen.” (Deklaration om nordisk språkpolitik 2007:82). 

     Språkkonventionen är en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige som uttrycker nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i ett annat 

nordiskt land (Nordisk språkkonvention). Samtidigt har den nordiska språkpolitiken sin 

utgångspunkt i alla nordbors språkliga rättigheter. Dessa rättigheter beskrivs som rätten till 

kunskaper i ett skandinaviskt språk, och därmed en förståelse av de övriga skandinaviska 

språken, för att på så sätt kunna ta del i den nordiska språkgemenskapen. Det innebär att ett av 

målen med nordisk språkpolitik är att alla nordbor i första hand ska kunna kommunicera med 

varandra på ett skandinaviskt språk. För att uppnå det målet har ett mindre antal huvudsakliga 

frågor utarbetats. En av dessa frågor innebär en stärkt grannspråksundervisning i skolan 

(Deklaration om nordisk språkpolitik 2007:82-83). 
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2.3 Kursplan och ämnesplan i svenska för grundskolans senare år och gymnasiet 

Precis som deklarationen om nordisk språkpolitik rekommenderar och önskar så ingår 

grannspråksundervisning i svenska skolan. Kursplan och ämnesplan inom ämnet svenska 

visar på vikten av kunskaper inom grannspråk. Eleverna förväntas få kännedom om språkliga 

och litterära aspekter inom ämnet både i grundskolan och på gymnasiet. I följande två avsnitt 

kommer dessa aspekter att behandlas mer ingående. 

2.3.1 Kursplan i svenska för grundskolans senare år 

I kursplanen för svenskämnet i grundskolans senare år (7-9) beskriver delar av ämnets syfte 

att eleverna ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska ges möjlighet att 

öka sin förståelse för svenska språkets uppbyggnad, historia och utveckling. (Skolverket 

2011a.) De skandinaviska språken har en gemensam historia och undervisning rörande 

svenska språket innebär oundviklig kontakt med grannspråken. 

     I ämnets syfte står det även uttryckligen att eleverna ska få tillfälle att möta och bekanta 

sig med dels de nordiska grannspråken, dels de nationella minoritetsspråken (Skolverket 

2011a). Kursplanen ska styra ämnets innehåll vilket innebär att grannspråk bör vara en 

självklar del i undervisningen. 

     Beskrivningen av svenskämnets centrala innehåll är än mer specifikt. Enligt dess punkter 

ska eleverna få tillfälle att läsa både nordisk ungdomslitteratur och annan nordisk 

skönlitteratur. Denna läsning ska även innefatta kunskaper kring författare och verkens 

historiska och kulturella sammanhang. (Skolverket 2011a.) 

     Eleverna ska också få kännedom om språkbruk både i Sverige och i övriga Norden. Denna 

kännedom ska inkludera ord och begrepp från de olika skandinaviska språken, samt likheter 

och skillnader mellan dem. (Skolverket 2011a.) 

2.3.2 Ämnesplan i svenska för gymnasiet 

I ämnesplanen för svenskämnet i gymnasiet beskriver delar av ämnets övergripande syfte att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper inom svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung. Eleven ska få tillfälle att bygga vidare på de kunskaper som 

tillägnats i grundskolan. Mer specifikt ska eleverna dessutom ges kunskap om 

språkförhållanden i Sverige och övriga Norden (Skolverket 2011b:160-161).  

     Det är först i kursplanen för svenska 2 som grannspråksundervisningen specificeras. Enligt 

det centrala innehållet för kursen ska internationella författarskap och skönlitterära verk, samt 

teater och film ingå. Undervisningen ska innehålla dansk och norsk skönlitteratur som ska 

läsas delvis på originalspråk (Skolverket 2011b:169). För att annan nordisk skönlitteratur ska 
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kunna läsas på originalspråk och förstås innebär det att språkliga skillnader så som ordförråd 

och meningsuppbyggnad bör behandlas. 

     Kursen ska även innehålla undervisning rörande språkförhållanden i Sverige och övriga 

Norden. Detta innefattar diskussioner och samtal kring till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter (Skolverket 2011b:169). 

2.4 Kursplaner för universitet och högskola 

I undersökningen deltar studenter från fem olika lärosäten i Sverige. Eftersom 

lärarprogrammets utformning varierar på de olika lärosätena är det viktigt att ta hänsyn till 

vilka enskilda kurser informanterna har läst inom ämnet grannspråk. I följande avsnitt 

kommer de berörda kursplanernas innehåll vid lärosätena att kort beskrivas. 

2.4.1 Malmö högskola 

På lärarprogrammet i svenska vid Malmö högskola ingår ingen kurs som specifikt behandlar 

grannspråk. Grannspråk berörs istället via språkhistoriska aspekter inom svenskämnet. 

Informanterna vid Malmö högskola ska först under våren 2014 läsa kursen Äldre texter i 

nutida belysning (15 hp), en kurs som anlägger ett språkhistoriskt perspektiv. Det är under 

den kursen på lärarutbildningen som de kommer i kontakt med grannspråk. Kursen fokuserar 

som sagt inte på grannspråk i sig utan det är via det språkhistoriska perspektivet som ämnet 

berörs. Detta innebär att informanterna från Malmö högskola ännu inte har läst någon kurs 

som berör grannspråk. 

     Kursen behandlar svenska språkets utveckling fram till 1700-talet med fokus på 

förändringar i ordförråd, morfologi och struktur. Studenterna ska även läsa äldre skönlitterära 

texter samt analyser och kommentera dessa mot bakgrund av deras litteratur- och 

språkhistoriska placering. Bland annat ingår Gunnlaug Ormstungas saga, en av 

islänningasagorna, i kurslitteraturen (Malmö högskola 2007). 

2.4.2 Linköpings universitet 

Majoriteten av informanterna vid Linköpings universitet som deltagit i undersökningen läser 

mot grundskolans senare åldrar. Resterande läser mot gymnasiet. På lärarprogrammet i 

svenska vid Linköpings universitet ingår kursen Litteratur och skola (15 hp). I kurslitteraturen 

ingår barn- och ungdomslitteratur samt ytterligare skönlitteratur, varav en del läses på 

grannspråken (Linköpings universitet 2013a). De studenter som läser mot gymnasiet har läst 

ytterligare en termin inom svenskämnet. Den terminen erbjuder kurser specifikt inom 

grannspråk som alla informanter vid Linköpings universitet därmed inte har tagit del av. Den 

kursen heter Svenska språket (15 hp) och innehåller en redogörelse för den mångspråkiga 
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situationen i Sverige och Norden. Även studier av nordiska språk och dialekter ingår i kursen 

(Linköpings universitet 2013b). 

2.4.3 Karlstad universitet 

På lärarprogrammet i svenska vid Karlstad universitet ingår kursen Språkvariation och 

språkförändring (7,5 hp) i Svenska med didaktisk inriktning 2 (30 hp). Kursen behandlar 

språkhistoria och dialekter som en del av språksociologin. Språksituationen i Norden är ett 

delmoment i kursen. Vid kursens avslutning förväntas studenten kunna reflektera kring och 

visa kännedom om den nordiska språksituationen samt beskriva likheter och skillnader mellan 

de nordiska språken (Karlstad universitet 2013). 

     De studenter som läser på nya lärarprogrammet kommer att läsa ytterligare om grannspråk 

i kursen Svenska med didaktisk inriktning 4 (30 hp) men den kursplanen är ännu inte 

färdigarbetad. 

2.4.4 Uppsala universitet 

På lärarprogrammet i svenska vid Uppsala universitet ingår kursen Grannspråken i Norden, 

särskilt danska och norska (7,5 hp) i Svenska 3 (30 hp). Kursen behandlar grannspråken i 

Norden med särskilt fokus på danska och norska. Målet är att ge studenterna kännedom om de 

viktigaste skillnaderna mellan svenska och de två andra skandinaviska språken. 

Undervisningen i och om danskan gäller främst förståelse i tal och skrift samt det danska 

språkets ljudhistoria. I norskan läggs tonvikten på den norska tal- och skriftspråkssituationen, 

och dess historiska bakgrund. Både skönlitterära verk och facklitteratur på danska och norska 

ingår i kurslitteraturen. Även didaktiska inslag förekommer under kursens gång (Uppsala 

universitet 2007). 

2.4.5 Umeå universitet 

På lärarprogrammet i svenska vid Umeå universitet ingår kursen Språken i Norden (7,5 hp) i 

Svenska språket B (30 hp). Kursen fokuserar på språklig variation i Norden. Både 

språkhistoriska och nutida perspektiv på Nordens mångspråkighet behandlas under kursens 

gång. Målet är att ge studenterna kunskaper för att kunna beskriva viktiga likheter och 

skillnader i de nordiska språken på olika språkliga nivåer och från olika tider. Kurslitteratur på 

andra nordiska språk än svenska ingår som del i kursen (Umeå universitet 2013). 

2.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om nordisk språkförståelse. Inledningsvis 

beskrivs øivind Mauruds (1976) undersökning om grannspråksförståelse i Skandinavien 
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kortfattat. Därefter sammanfattas en forskningsrapport av Delsing och Lundin Åkesson (2005) 

som är en senare undersökning om grannspråksförståelse och omfattar informanter från fler 

orter i Norden. En utredning om statusen för undervisning i Nordens språk och litteratur vid 

Nordens lärosäten refereras. Slutligen presenteras en undersökande c-uppsats rörande aktiva 

lärares grannspråksundervisning. 

2.5.1 Nabospråksforståelse i Skandinavia 

Under 1972 genomfördes språkliga tester i de tre skandinaviska länderna Sverige, Danmark 

och Norge. Testerna gällde både hörförståelse och läsförståelse i grannspråken. Informanterna 

var manliga rekryter från områden runt respektive huvudstad. Resultatet visade att norska var 

det språk som var lättast att förstå för danskar och svenskar samtidigt som norrmännen själva 

förstod svenska bättre än danskarna och danska bättre än svenskarna. Genomgående för 

undersökningen var att alla språken förstods bättre i skrift än i tal (Maurud 1976:153-155). 

2.5.2 Håller språket ihop Norden? 

Under 2002 påbörjades INS-projektet ”Internordisk språkförståelse i en tid med ökad 

internationalisering”. Det var ett tvåårigt forskningsprojekt som syftade till att kartlägga 

nordbornas språkförståelse. Förståelsen av danska, norska, svenska och engelska undersöktes 

i hela Norden. Undersökningen omfattar i första hand gymnasieungdomar och har genomförts 

i Århus, Köpenhamn, Malmö, Stockholm, Bergen, Oslo, Mariehamn, Helsingfors, Vasa, 

Jyväskylä, Torshamn, Akureyri och Nuuk. Det är en undersökning som dels fungerar som en 

uppföljning av Mauruds undersökning från 1976, dels som en kartläggning över dagens 

språkförståelse bland nordborna. Undersökningen resulterade i forskningsrapporten ”Håller 

språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och 

norska” (Delsing & Lundin Åkesson 2005). 

     Syftet med INS-projektet var att undersöka den faktiska språkförståelsen av de 

skandinaviska språken i Norden. I undersökningen ingick att försöka kartlägga informanternas 

grannspråksförståelse, erfarenhet av grannspråksundervisning och deras attityd och inställning 

till grannspråken (Delsing & Lundin Åkesson 2005:7-14). 

     Resultaten visar att norrmännen har bäst grannspråksförståelse av de tre skandinaviska 

länderna. De förstår danska bättre än svenskarna och svenska bättre än danskarna. Svenskar 

och danskar är likvärdiga när det kommer till förståelsen för det norska språket men danskar 

är bättre på att förstå svenska än svenskar är på att förstå danska. Samtidigt visar 

undersökningen på klara samband mellan god språkförståelse och kontaktmönster. 

Malmöborna har betydligt mer kontakt med Danmark än vad Stockholmarna har och de har 
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också klarat testerna mycket bättre. Detsamma gäller Osloborna som har mer kontakt med 

Sverige än Bergensarna. Däremot poängteras att det inte går att säga något om orsak och 

verkan. ”Den som har mycket kontakt med ett grannland lär sig mera grannspråk, och den 

som kan mycket grannspråk tar mera kontakt.” (Delsing & Lundin Åkesson 2005:145). 

     Resultaten visar att svenskarna fått klart mindre grannspråksundervisning än danskarna 

och norrmännen. Endast danskundervisningen i Malmö kommer upp i nivå med de andra 

skandinaviska ländernas grannspråksundervisning. Undersökningen visar också att 

grannspråksundervisningen i viss mån kan uppväga bristen på kontakt med grannspråken. 

Informanter från de städer som förväntades ha minst grannspråkskontakt klarade testen bättre 

om de hade haft grannspråksundervisning jämfört med om de inte hade haft det (Delsing & 

Lundin Åkesson 2005:106). 

     I studien framkommer att det är lättare att förstå de talde språk som man tycker är fina. 

Resultaten visar samtidigt att danska är det språk i Norden som svenskar och norrmän tycker 

är fulast. Många av testpersonerna har också svårt att förstå danskan enligt de undersökningar 

som gjordes (Delsing & Lundin Åkesson 2005:109-112). På samma gång som danskan visar 

sig vara det språk som flest testpersoner har problem med att förstå (Malmöborna är ett 

undantag) visar undersökningen att norrmännen klarar alla tester klart bättre än både 

svenskarna och danskarna. Förklaringen som ges till detta är att attityderna till och intresset 

för grannländerna har stor betydelse för språkförståelsen. ”Det är väl omvittnat att norrmän 

har större intresse för vad som händer i Danmark och Sverige än omvänt. Särskilt tycks det i 

Norge finnas en positiv inställning till Sverige och svenskan.” (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:136). 

2.5.3 Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden 

Under 2002 genomförde Hannesdóttir och Mose en utredning på uppdrag av Nordiska 

ministerrådet. Det var en utredning som kartlade undervisningen i de nordiska språken på 

Nordens alla universitet och högskolor. 

     Det visade sig att ambitionen generellt var hög. Kursutbudet och omfånget varierade 

givetvis på Nordens olika lärosäten och allt från två timmars introduktionskurser till 

forskarnivå erbjöds (Hannesdóttir & Mose 2003:10) Även om det sammanfattade intrycket 

var positivt konstateras att de svenska universiteten och högskolorna har något mindre 

omfattande utbud. Resultatet av undersökningen visar att den studerande väljer tämligen fritt 

om hen vill studera grannspråk eller inte, bortsett från få och små obligatoriska kurser. Det 

framgår också att geografin delvis bestämmer ämnesutbudet. I södra Sverige är danskan högre 
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prioriterad än övriga grannspråk och detsamma gäller finskan och samiskan i norra Sverige. 

Slutligen menar Hannesdóttir och Mose att grannspråksundervisningens omfattning är på 

nedåtgående och att klyftan mellan ideal och verklighet är stor (Hannesdóttir & Mose 

2003:44-46). 

     I undersökningen refererar man till ”Det umistelige. Rapport om den nordisk 

sprogforståelse i et bredere perspektiv” där det 1996 framgår att det nordiska språksamarbetet 

inte är helt oproblematiskt. Utbildningsområdet var något som särskilt uppmärksammades i 

rapporten och där föreslog man bland annat åtgärder som talade för att lärarutbildningen i 

Norden skulle hålla fast vid och vidareutveckla den nordiska språkliga och kulturella 

kompetensen (Hannesdóttir & Mose 2003:12). 

     Undersökningen visar att skolan, lärarutbildningen och lärarnas fortbildning har utgjort ett 

högprioriterat satsningsområde i samtliga Nordmålprogram. Där talas det om att utbildning i 

grannspråk är särskilt viktig för den blivande lärarens motivation att arbeta med 

grannspråksundervisning (Hannesdóttir & Mose 2003:13). 

2.5.4 Grannspråksundervisning i geografisk belysning 

Under vårterminen 2012 genomförde David Nygren en undersökning angående 

grannspråksundervisning i Uppsala och Helsingborg. Studien utgjorde grunden för hans C-

uppsats inom lärarprogrammet.  

     Nygren (2012) tittade på svensklärares inställning till grannspråk och innehållet i den 

undervisning som bedrevs inom ämnet. Undersökningen utgick från en enkät som delades ut 

till 80 svensklärare. Hälften av informanterna arbetade i Uppsala och den andra hälften 

arbetade i Helsingborg. Syftet var att se om det fanns några skillnader i svensklärares 

inställning till och innehåll i grannspråksundervisning baserat på undervisningsort.  

     Resultaten i Nygrens studie visar att närmare 40% av lärarna väljer att inte undervisa i 

grannspråk, till förmån för andra områden inom svenskämnet (Nygren 2012:19-20). 

Undersökningen visar dessutom att lärare i Helsingborg lägger mer fokus på danska språket 

än vad lärare i Uppsala gör. De fördelar heller inte tiden jämnt på de bägge grannspråken 

danska och norska, utan låter danskan överväga (Nygren 2012:26). Vad gäller de 

ämnesmässiga förkunskaperna svarar endast närmare hälften av informanterna att de tycker 

sig ha fått tillräcklig utbildning inom grannspråk (Nygren 2012:22). 
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3. Material och metod 

För att ta reda på lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning har jag använt mig 

av en enkätundersökning. Enkäten har vänt sig till lärarstudenter i svenska och har skickats ut 

till Malmö högskola, Linköpings universitet, Karlstad Universitet, Uppsala universitet och 

Umeå universitet. Nedan redogörs för materialinsamlingen under rubrikerna val av metod, 

enkät, urval och tillvägagångssätt och informanter. 

3.1 Val av metod 

Jag har valt enkät som metod eftersom det är ett förhållandevis enkelt sätt att på kort tid nå ut 

till många informanter och på så sätt få in ett tillräckligt underlag för en resultatanalys. Ett 

annat alternativ hade varit att genomföra intervjuer. En stor skillnad mellan att använda sig av 

enkätundersökning som metod snarare än intervjuer är att informanten själv nedtecknar sina 

svar och att ingen intervjuare medverkar (Trost 2012:9).  

     Enligt Trost brukar man skilja mellan postenkäter och gruppenkäter där den förra sänds 

med post medan den senare förekommer i sammanhang där flera personer är samlade på 

samma plats och där även den som konstruerat enkäten vanligtvis också finns representerad 

(Trost 2012:10). I denna undersökning har en kombination av de två insamlingssätten skett. 

Enkäten har dels delats ut i en grupp med mig på plats i Uppsala, dels har enkäten mejlats till 

undervisande lärare på andra orter där den senare delats ut i grupper med lärarstudenter. 

     Ytterligare en fördel med enkät som metod är att man som ”intervjuare” inte på samma sätt 

kan ha direkt inflytande över informantens svar. Informanten får känna sig helt anonym och är 

därmed inte lika benägen att svara det hen tror är mest tillfredsställande för den part som 

genomför undersökningen (Johannessen & Tufte 2003:75f). Däremot finns det risk för att 

informanten inte svarar så utförligt som önskat eller till och med missuppfattar frågor i 

enkäten. Det finns inte heller någon möjlighet att göra förtydliganden med följdfrågor och 

dylikt på samma sätt som en intervjuare kan (Johannessen & Tufte 2003:71).  

     För att i så stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd genomförs vanligtvis en 

pilotundersökning där den som utformar enkäten har möjlighet att justera formuleringar och 

frågor (Johannessen & Tufte 2003:71). En sådan pilotundersökning genomfördes innan 

enkäten skickades ut. Enkäten delades ut till fyra lärarstudenter inom ämnet svenska. 

Pilotundersökningen ledde till små justeringar i formuleringar och ytterligare förtydliganden 

av ett antal frågor. 
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3.2 Enkät 

Enkäten omfattar ett dubbelsidigt blad med totalt nio frågor, exklusive bakgrundsupplysningar 

(se bilaga 8.1). 

     Enkäten inleds med ett missivbrev för att göra informanten införstådd med 

undersökningens syfte. Här ges förtydliganden kring begreppet grannspråk och information 

om vad svaren kommer att användas till. Mina kontaktuppgifter finns med samtidigt som 

informantens anonymitet försäkras (Trost 2012:110-112). (Se bilaga 8.1) 

     Bakgrundsupplysningarna utgör de inledande frågorna och behandlar ålder och kön. 

Upplysningar innefattar även geografisk placering av lärosäte och tidigare erfarenheter av 

norska och/eller danska efterfrågas. Syftet med frågorna är att få information om mängden 

grannspråkskontakt som deltagarna haft och om den kan ha inverkan på deras inställning till 

grannspråksundervisning. 

     Enligt Jan Trost (2012:91f) är frågornas ordningsföljd viktig eftersom det kan styra 

informanternas tankebanor. Jag valde att strukturera enkäten under rubrikerna 

bakgrundsinformation, undervisning och framtid så att informanterna lättare skulle kunna 

tolka frågornas sammanhang. 

     Under rubriken undervisning ligger fokus på studenternas erfarenhet av 

grannspråksundervisning under egen grundskole- och gymnasietid samt från lärarprogrammet, 

så här långt. Frågorna behandlar inställning till undervisningen men också antal 

lektionstillfällen med grannspråk och undervisningens huvudsakliga innehåll. Alla frågor 

under denna rubrik har fasta svarsalternativ och det av två anledningar; dels är det svårare för 

informanterna att missförstå frågan, dels innebär det att resultaten är tekniskt lättare att 

behandla (Trost 2012:72). Främst ställs här sakfrågor, alltså frågor som behandlar faktiska 

förhållanden. Ett exempel på en sådan fråga är: Hur mycket grannspråksundervisning hade du 

under din grundskole-/gymnasietid? Dock är här viktigt att ha minnesproblem i åtanke. Dessa 

sakfrågor kompletteras med åsikts- och attitydfrågor så som om hur man upplevde 

grannspråksundervisningen under sin grundskole-/gymnasietid. För svaren på dessa frågor är 

det viktigt att ta hänsyn till tolkningsmöjligheter (Trost 2012:65-69). 

     Underrubriken framtid innehåller frågor som behandlar lärarstudenternas framtida 

undervisning. Informanterna får här svara på frågor kring hur de tror att de själva kommer att 

behandla grannspråk. Bägge sektionerna, undervisning och framtid, avslutas med möjligheten 

att lägga till övriga kommentarer, synpunkter och förtydliganden från informantens sida. 
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3.3 Urval och tillvägagångssätt  

Vid användandet av enkät som forskningsmetod vill man vanligtvis kunna uttala sig om hela 

populationen på ett rättvisande sätt. Eftersom denna undersökning sker inom en starkt 

begränsad tid är det inte möjligt att förvissa sig om att urvalet är helt och hållet representativt. 

Då urvalet inte är representativt går det inte att dra några generaliserande slutsatser (Trost 

2012:29). 

     Populationen består av lärarstudenter inom ämnet svenska som läser mot senare åldrar 

och/eller gymnasiet. Eftersom tiden varit begränsad har det varit nödvändigt med vissa 

avgränsningar vid val av lärosäten. Det hade inte varit möjligt att inkludera Sveriges alla 

lärosäten som erbjuder lärarutbildning. Istället kontaktades fem universitet och högskolor med 

stor geografisk spridning. Lärosätena som kontaktades var Malmö högskola, Linköpings 

universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. 

     Kontakten med lärosätena har skett via e-post. En undervisande lärare på varje lärosäte har 

delat ut enkäten i pappersformat och efter insamlandet postat den till mig. På Uppsala 

universitet var jag själv på plats och delade ut och samlade in enkäten. På varje lärosäte har 

11-31 studenter deltagit med varierande antagningsår, antal lästa terminer, typ av 

lärarprogram och åldersinriktning. Mer om detta under rubriken Informanter.  

     Allt eftersom enkäterna kom in sammanställdes resultaten utifrån frågorna i enkäten. Först 

gjordes en sammanställning av all information från var och ett av lärosätena, därefter gjordes 

en gemensam sammanställning för alla lärosäten. Efter att först sammanställt svaren utifrån 

varje fråga strukturerades resultaten efter de olika områden som enkäten behandlade: tidigare 

erfarenhet av grannspråk, grannspråksundervisning i lärarutbildningen och lärarstudenters 

framtida egna grannspråksundervisning. Resultaten för varje område relaterades sedan till 

bland annat insamlingsort, uppväxtort, skolerfarenheter, lärarutbildning, tidigare kontakt och 

attityder.  

3.4 Informanter 

Informanterna i denna undersökning utgörs av lärarstudenter inom ämnet svenska. När 

kontakten togs med de olika lärosätena var förfrågan formulerad så att de studenter som läst 

längst inom lärarprogrammet med inriktning svenska skulle delta. Eftersom 2001 års 

lärarprogram är under utfasning samtidigt som 2011 års lärarprogram har introducerats är en 

del av grupperna blandade. Studenterna har därmed kommit olika långt inom sina respektive 

utbildningar. Lärarprogrammet har tidigare varit relativt individuellt utformat så att det gått att 

själv välja ämneskombinationer och i vilken ordning ämnena inklusive allmänt 



18 

 

utbildningsområde (pedagogik) ska läsas. Studiegången ser också olika ut beroende på 

lärosäte. Att ta hänsyn till alla dessa parametrar har varit omöjligt och hade resulterat i en 

väldigt liten grupp informanter. 

     Eftersom undersökningen möjliggör en geografisk jämförelse mellan de fem lärosätena 

blev informanterna ombedda att även fylla i uppväxtort(er) när de svarade på enkäten. Efter 

en sammanställning av alla de uppväxtorter som de 85 informanterna fyllt i visade det sig att 

alla lärosäten har relativt koncentrerade upptagningsområden (se bilaga 8.2). 

     Informanterna vid Malmö högskola har alla vuxit upp i södra Sverige. De informanter som 

kommer längst bortifrån är uppväxta i områden kring Göteborg och Visby. Av de personer 

som deltagit från Linköpings universitet har en klar majoritet vuxit upp inom cirka 20 mils 

radie från Linköping. Det finns några få undantag så som Umeå och Lomma. Detsamma 

gäller deltagarna från Umeå universitet. En klar majoritet kommer från orter inom en 30 mils 

radie från Umeå med undantag för Karlskrona och Nynäshamn. Även Karlstad universitet har 

ett relativt koncentrerat upptagningsområde där endast några få informanter med uppväxtort 

så som Stockholm, Hudiksvall och Sundsvall avviker från resten av gruppen. 

     En intressant iakttagelse är att Uppsala universitet är det lärosäte med mest spritt 

upptagningsområde. En tredjedel av de uppväxtorter som antecknats av informanterna ligger 

minst 40 mil från Uppsala. Detta skulle möjligtvis kunna bero på att den geografiska 

placeringen är relativt central och/eller att lärosätet har ett gott rykte. 

     Nedan följer ytterligare information beträffande informanterna. Av tabell 1 framgår hur 

deltagarna fördelas efter kön och lärosäte. 

Tabell 1. Kön hos informanterna (N=84) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Man 2     (18,2%) 1     (7,1%) 7     (22,6%) 4     (23,5%) 2     (18,2%) 16     (19,0%) 

Kvinna 9     (81,8%) 13   (92,9%) 24   (77,4%) 13   (76,5%) 9     (81,8%) 68     (81,0%) 

Totalt 11   (100%) 14   (100%) 31   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 84     (100%) 

 

Av de totalt 85 som svarade på enkäten var det en person som avstod från att kryssa för vilket 

kön hen anser sig tillhöra och personen redovisas därför inte i tabell 1. Med undantag för 

Linköpings universitet är cirka 80 % av informanterna från varje lärosäte kvinna. Det speglas 

även i den totala procentsatsen på 81 %. Detta kan jämföras med könsfördelningen för 

yrkesaktiva lärare inom svenskämnet, både på grundskolan och på gymnasiet, läsåret 

2012/2013 där andelen kvinnor är 81,8 % (Skolverket 2013a, Skolverket 2013b). 
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     Vad gäller ålder är informanterna i regel födda i slutet på 1980-talet och i början på 1990-

talet. Detta framgår av tabell 2. 

Tabell 2. Informanternas födelseår (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

1990-1994 4     (33,3%) 4     (28,6%) 19   (61,3%) 3     (17,6%) 5     (45,5%) 35    (41,2%) 

1985-1989 2     (16,8%) 8     (57,1%) 8     (25,8%) 13   (76,5%) 5     (45,5%) 36    (42,3%) 

1980-1984 4     (33,3%) 0     (0,0%) 3     (9,7%) 1     (5,9%) 1     (9,0%) 9      (10,6%) 

1975-1979 1     (8,3%) 2     (14,3%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 3      (3,5%) 

1970-1974 1     (8,3%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1      (1,2%) 

1965-1969 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0      (0,0%) 

1960-1964 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0      (0,0%) 

1955-1959 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1     (3,2%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1      (1,2%) 

Totalt 12   (100%) 14   (100%) 31   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 85    (100%) 

 

En klar majoritet av informanterna är födda på 1980-talet och senare (se tabell 2). De 

informanter som är födda tidigare skulle kunna vara undervisande lärare som går lärarlyftet 

för att komplettera sina ämneskunskaper och därmed få behörighet genom lärarlegitimation. 

Något som skulle kunna tyda på detta är det faktum att flera av de som är födda tidigare inte 

har fyllt i antagningsår för lärarutbildningen. Därmed är det alltså möjligt att de endast läser 

en eller ett par kurser inom ämnet svenska på det aktuella lärosätet och programmet och att de 

tidigare har studerat vid annat lärosäte och/eller program. Det är något som man bör ha i 

åtanke när resultaten angående erfarenhet av undervisning i nordiska språk på 

lärarutbildningen redovisas. 

     Antagningsåren för lärarutbildningen sträcker sig från 2003 till 2012. Det innebär att det 

finns informanter både från 2001 års lärarutbildning och 2011 års lärarutbildning (kanske till 

och med ännu tidigare utbildningar eftersom några informanter valt att inte fylla i 

antagningsår). Samtliga svar redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Antagningsår på lärarutbildningen (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

2003 0     (0,0%) 1     (7,1%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1     (1,2%) 

2007 0     (0,0%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1     (5,9%) 1     (9,1%) 2     (2,4%) 

2008 0     (0,0%) 4     (28,6%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1     (9,1%) 5     (5,9%) 

2009 0     (0,0%) 5     (35,8%) 2     (6,5%) 3     (17,6%) 4     (36,4%) 14   (16,5%) 

2010 10   (83,3%) 3     (21,4%) 10   (32,3%) 7     (41,2%) 0     (0,0%) 30   (35,3%) 

2011 0     (0,0%) 0     (0,0%) 1     (3,2%) 1     (5,9%) 5     (45,4%) 7     (8,2%) 

2012 0     (0,0%) 0     (0,0%) 17   (54,8%) 3     (17,6%) 0     (0,0%) 20   (23,4%) 

Ej ifyllt 2     (16,7%) 1     (7,1%) 1     (3,2%) 2     (11,8%) 0     (0,0%) 6     (7,1%) 

Totalt 12   (100%) 14   (100%) 31   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 85   (100%) 
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Spridningen när det kommer till antagningsår är ganska stor men i kolumnen för det 

sammanlagda antalet blir det ganska tydligt att en majoritet av informanterna är antagna 

antingen 2010 eller 2012. De utgör tillsammans drygt 50 %. 

     De som är antagna 2012 utgör närmare en fjärdedel av alla informanter. Under 

höstterminen 2011 startade alltså det så kallade nya lärarprogrammet vilket innebär att några 

av de informanter som antagits under 2011 troligtvis (ihop med de antagna 2012) går 2011 års 

lärarutbildning. De utgör tillsammans cirka en fjärdedel av alla informanterna. 

     De personer som valt att inte fylla i antagningsår för lärarutbildningen skulle, som tidigare 

nämnts, kunna ha gått en majoritet av sin utbildning under ännu tidigare lärarutbildningar. Det 

är möjligt att de går lärarlyftet eller har haft ett långt studieuppehåll. 

4. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen. Resultaten presenteras under rubrikerna: 

tidigare erfarenhet av grannspråk, grannspråksundervisning i lärarutbildningen och 

lärarstudenternas framtida egna grannspråksundervisning. Till viss del kommer resultaten 

även att jämföras med Nygrens (2012) och Skolverkets (2011c) undersökningar (se kap 2.5). 

4.1 Tidigare erfarenhet av grannspråk 

När det kommer till egna erfarenheter av grannspråksundervisning i grundskolan och/eller 

gymnasiet fick informanterna tre frågor att svara på. Frågorna rörde antal 

undervisningstillfällen, den eventuella undervisningens innehåll och hur den upplevdes av 

informanten. Resultaten för de frågorna redovisas i tabellerna 6-10. Först redovisas 

informanternas totala tidigare grannspråkskontakt (tabell 4-5). 

     Informanterna ombads lämna uppgifter om hur mycket tidigare grannspråkskontakt de haft. 

De fick besvara följande fråga: Har du haft kontakt med grannspråken annat än genom 

lärarutbildningen? (Exempelvis resor, släktingar, vänner, TV, tidigare utbildning osv.) 

Tidigare grannspråkskontakt redovisas i tabell 4 och tabell 5. Informanternas svar har i 

efterhand graderats till ”mycket, lite eller ingen tidigare grannspråkskontakt”. Mycket kontakt 

innebär att informanten har arbetat, bott eller gjort flera resor till ett av grannländerna, eller att 

hen har släktingar som kommer från, eller bor i ett av grannländerna. Lite kontakt motsvarar i 

regel någon enstaka semesterresa, undervisning i grundskolan eller vardagligt tv-tittande. 
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Tabell 4. Tidigare kontakt med danska (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Mycket 6     (50,0%) 6     (42,9%) 5     (16,1%) 4     (23,5%) 3     (27,3%) 24    (28,2%) 

Lite 5     (41,7%) 7     (50,0%) 19   (61,3%) 9     (53,0%) 7     (63,6%) 47    (55,3%) 

Ingen 1     (8,3%) 1     (7,1%) 7     (22,6%) 4     (23,5%) 1     (9,1%) 14    (16,5%) 

Totalt 12   (100%) 14   (100%) 31   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 85   (100%) 

 

När det gäller tidigare erfarenhet och kontakt med det danska språket håller sig resultaten från 

de flesta av lärosäten i närheten av den sammanlagda procentsatsen. Den sammanlagda 

procentsatsen för mycket kontakt med det danska språket är en dryg fjärdedel. Drygt hälften 

av alla informanter har angett att de har haft lite kontakt med danska och drygt 15 % har inte 

haft någon tidigare kontakt med språket.  

          Något överraskande är att siffrorna för Linköpings universitet och Malmö högskola 

överensstämmer så väl med varandra. Eftersom Malmö högskola ligger mycket närmre 

Danmark rent geografiskt skulle den förväntade siffran för Malmö högskola vara högre än den 

för Linköpings universitet. En förklaring till den förvånande täta kontakt med det danska 

språket som informanterna på Linköpings universitet haft kan hänföras till privata resor och 

bekantskapskrets.  

     Eftersom Umeå universitet är det lärosäte som är geografiskt längst bort från danska 

gränsen hade man kunnat vänta sig att många informanter inte haft någon tidigare 

grannspråkskontakt. Men andelen informanter vid Umeå universitet som inte haft någon 

tidigare kontakt med det danska språket är färre än vad den sammanlagda procentsatsen för 

alla lärosäten är. Här är det istället Karlstad och Uppsala universitet vars procentsatser ligger 

över den sammanlagda procentsatsen med närmare en fjärdedel informanter utan tidigare 

kontakt med danska språket, snarare än drygt 15 %. 

     Resultatet i tabell 5 gäller tidigare kontakt med grannspråket norska.  

Tabell 5. Tidigare kontakt med norska (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Mycket 3     (25,0%) 6     (42,9%) 10   (32,3%) 7     (41,2%) 3     (27,3%) 29     (34,1%) 

Lite 5     (41,7%) 6     (42,9%) 15   (48,4%) 6     (35,3%) 8     (72,7%) 40     (47,1%) 

Ingen 4     (33,3%) 2     (14,2%) 6     (19,3%) 4     (23,5%) 0     (0,0%) 16     (18,8%) 

Totalt 12   (100%) 14   (100%) 31   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 85     (100%) 

 

Sammanlagt har närmare 50 % haft lite tidigare kontakt med norska, en dryg tredjedel har haft 

mycket kontakt med norska och närmare en femtedel har inte haft någon tidigare kontakt med 

det norska språket. 
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     Inte heller när det gäller kontakt med det norska språket är det några lärosäten som 

utmärker sig särskilt. Det som är mest överraskande är kanske att informanterna från Umeå 

universitet alla har mycket eller lite tidigare erfarenhet av norska språket. Det är det enda 

universitet där alla informanter har haft någon typ av tidigare erfarenhet av språket. Karlstad 

universitet är det lärosäte vars geografiska placering är närmast den norska gränsen och kan 

därför förväntas ha störst andel informanter med tidigare norsk grannspråkskontakt. Men 

precis som det genomsnittliga resultatet har cirka en femtedel inte haft någon tidigare kontakt 

med det norska språket. 

     Det lärosäte som utmärker sig mest när det kommer till andelen informanter som inte haft 

tidigare kontakt med det norska språket är Malmö högskola. En tredjedel av informanterna 

från Malmö högskola har inte någon tidigare erfarenhet av det norska språket. Malmö 

högskola är dock ett av de lärosäten som är placerat längst bort från norska gränsen. 

     Den fråga som berörde grannspråksundervisningens omfattning hade fem svarsalternativ 

rörande mängden undervisning (se tabell 6). I tabell 6 redovisas informanternas svar. 

Tabell 6. Grannspråksundervisning under egen skoltid (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Något enstaka 

undervisnings- 

tillfälle 

4  (33,3%) 6     (42,9%) 10  (32,2%) 4    (23,5%) 6    (54,5%) 30    (35,3%) 

3-4 

undervisnings- 

tillfällen 

4  (33,3%) 2     (14,3%) 1    (3,2%) 2    (11,8%) 1    (9,1%) 10    (11,8%) 

Grannspråk 

behandlades 

ett antal 

veckor 

0  (0,0%) 1     (7,1%) 7    (22,6%) 1    (5,9%) 1    (9,1%) 10    (11,8%) 

Grannspråk 

behandlades 

inte alls 

3  (25,0%) 2     (14,3%) 6    (19,4%) 7    (41,2%) 3    (27,3%) 21    (24,7%) 

Jag minns inte 1   (8,4%) 3     (21,4%) 7    (22,6%) 3    (17,6%) 0    (0,0%) 14    (16,4%) 

Totalt 12 (100%) 14   (100%) 31  (100%) 17  (100%) 11  (100%) 85    (100%) 

 

Totalt närmare 60 % av alla tillfrågade har erfarenhet från och minns någon form av 

grannspråksundervisning i grundskolan och/eller gymnasiet. En fjärdedel har fyllt i att de inte 

hade någon grannspråksundervisning och drygt 15 % minns inte hur det var. 

     Informanterna har olika uppväxtorter, oberoende av var de studerar, men resultaten för 

informanterna vid de olika lärosätena är ändå värda att kommentera. Som tidigare nämnts har 

lärosätena ett begränsat upptagningsområde, med undantag för Uppsala universitet. Närmare 

en fjärdedel av informanterna vid Karlstad universitet har fyllt i att grannspråk behandlats så 



23 

 

mycket som under ett antal veckor. Det är dubbelt så många som vid övriga lärosäten. 

Gemensamt för de informanterna är att de är uppväxta i mellersta Sverige, varken nära Norge 

eller nära Danmark. 

      I resultaten från Skolverkets (2011c) undersökning svarar cirka 75 % av alla tillfrågade 

aktiva lärare att de ägnar minst en lektion åt grannspråk per läsår och elevgrupp. Detta skulle 

kunna stämma väl överens med resultatet från tabell 6 där närmare 25 % av de tillfrågade fyllt 

i att de inte fått någon grannspråksundervisning i grundskolan och/eller gymnasiet. De 15 % 

som valt svarsalternativet ”Jag minns inte” kan också ha valt att fylla i det alternativet av den 

anledning att de minns undervisningen men inte hur mycket grannspråksundervisning de fick. 

     Fråga 2 gällde innehållet i den grannspråksundervisning som informanterna uppgett ha 

erfarenhet från under grundskole- och/eller gymnasietid. 

Tabell 7. Undervisningens innehåll i grundskolan och/eller gymnasiet (N=50) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Ordkunskap 7   (87,5%) 5    (50,0%) 8    (42,1%) 2    (40,0%) 5    (62,5%) 27    (54,0%) 

Hörförståelse 1   (12,5%) 2    (20,0%) 8    (42,1%) 2    (40,0%) 2    (25,0%) 15    (30,0%) 

Läsförståelse 2   (25,0%) 6    (60,0%) 9    (47,4%) 2    (40,0%) 5    (62,5%) 22    (44,0%) 

Historia och 

släktskap 

3   (37,5%) 6    (60,0%) 11  (57,9%) 3    (60,0%) 3    (37,5%) 26    (52,0%) 

Annat 0   (0,0%) 1    (10,0%) 0    (0,0%) 0    (0,0%) 0    (0,0%) 1      (2,0%) 

Totalt 8   (100%) 10  (100%) 19  (100%) 5    (100%) 8    (100%) 50    (100%) 

 

Av de totalt 85 informanterna är det endast 50 som har svarat på frågan. Det beror delvis på 

att cirka en fjärdedel fyllt i att de inte haft grannspråksundervisning, ytterligare 15 % minns 

inte om de haft någon grannspråksundervisning över huvud taget. Utöver det finns även 

informanter som valt att inte svara på frågan trots att de tidigare fyllt i att de haft 

grannspråksundervisning i grundskolan och/eller gymnasiet. Det kan bero på att de inte minns 

vad grannspråksundervisningen berörde. 

     Av de fyra alternativ som fanns att välja mellan har cirka hälften angett att de har 

erfarenhet av grannspråksundervisning i form av ordkunskap, läsförståelse och 

historia/släktskap. Endast en knapp tredjedel fyllde i att hörförståelse ingick i undervisningen.  

     Närmare 90 % av informanterna från Malmö högskola fyllde i att ordkunskap ingick i den 

grannspråksundervisning de fått. Dessa informanters uppväxtorter är spridda men alla har 

angett att de vuxit upp i Götaland. Nygrens (2012) undersökning visar att svensklärare aktiva i 

Helsingborg prioriterar ordkunskap långt högre än lärarna i Uppsala. Detta är något som 

skulle kunna stödja resultatet från informanterna på Malmö högskola, dock är det viktigt att ta 

hänsyn till att 90 % i detta fall endast motsvarar 7 informanter. 
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     Efter att informanterna fått svara på frågor om undervisningens utbredning och innehåll 

ombads de ta ställning till ett antal påståenden om undervisningen. Informanterna fick ange 

hur de upplevde undervisningen. Resultaten redovisas i tabell 8. 

Tabell 8. Hur informanterna uppfattade grannspråksundervisning, rolig eller tråkig? (N=38) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Rolig 5     (71,4%) 6     (75,0%) 10   (62,5%) 3     (75,0%) 3   (100,0%) 27     (71,1%) 

Tråkig 2     (28,6%) 2     (25,0%) 6     (37,5%) 1     (25,0%) 0   (0,0%) 11     (28,9%) 

Totalt 7     (100%) 8     (100%) 16   (100%) 4     (100%) 3   (100%) 38     (100%) 

 

I tabell 8, där attityden till grannspråksundervisningen på grundskolan och/eller gymnasiet 

redovisas, är det tydligt att de flesta har fått en positiv upplevelse av undervisningen inom 

ämnet. Totalt har drygt 70 % av informanterna upplevt undervisningen som rolig.  

     De informanter som utmärker sig något är de från Karlstad universitet. Där är det närmare 

40 % av de svarande som angett att de upplevt undervisningen som tråkig. När resultaten för 

de enskilda lärosätena summeras är det viktigt att ta hänsyn till att antalet deltagare är relativt 

få, därför är det sammanlagda resultatet mer tillförlitligt för tabell 8. Även om antalet 

deltagande från majoriteten av lärosätena är få så är antalet deltagare från Karlstad universitet 

förhållandevis många, det innebär att de har större möjlighet att påverka den totala 

procentsatsen. 

     Nygrens (2012) undersökning innehöll en fråga där aktiva lärare fick svara på om de tror 

att elever upplever grannspråksundervisningen som rolig eller tråkig. Där svarade närmare 70 

% av informanterna att de tror att eleverna upplever undervisningen som rolig. I en jämförelse 

av resultaten i Nygrens undersökning och denna undersökning visar sig resultaten stämma väl 

överens.  

Tabell 9. Hur informanterna uppfattade grannspråksundervisning, intressant eller ointressant? 

(N=39) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Intressant 3      (100%) 4     (57,1%) 7     (46,7%) 5     (83,3%) 7     (87,5%) 26     (66,7%) 

Ointressant 0      (0,0%) 3     (42,9%) 8     (53,3%) 1     (16,7%) 1     (12,5%) 13     (33,3%) 

Totalt 3      (100%) 7     (100%) 15   (100%) 6     (100%) 8     (100%) 39     (100%) 

 

När det kommer till påståendet om grannspråksundervisningen upplevdes som intressant eller 

ointressant påminner resultatet om det som gällde ifall den upplevdes som rolig eller tråkig 

(tabell 8). Tabell 9 visar att närmare 70 % hade en positiv inställning till undervisningen i 

form av att den upplevdes som intressant. 
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     Av informanterna från lärosätena Linköpings universitet och Karlstad universitet har färre 

än 50 % angett att de upplevt undervisningen rörande grannspråk som ointressant. Även när 

det gäller detta påstående är antalet informanter lågt. Av de 50 som angett att de fått 

undervisning om grannspråk är det 39 stycken som har svarat på om de upplevde 

undervisningen som intressant eller ointressant. 

Tabell 10. Hur informanterna uppfattade grannspråksundervisning, meningsfull eller onödig? 

(N=29) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Meningsfull 2    (66,7%) 1     (16,7%) 5     (55,6%) 4     (66,7%) 4     (80,0%) 16     (55,2%) 

Onödig 1    (33,3%) 5     (83,3%) 4     (44,4%) 2     (33,3%) 1     (20,0%) 13     (44,8%) 

Totalt 3    (100%) 6     (100%) 9     (100%) 6     (100%) 5     (100%) 29     (100%) 

 

Det sista påståendet som informanterna fick ta ställning till var om undervisningen upplevdes 

som meningsfull eller onödig. Av de 50 som angett att de fått undervisning om grannspråk är 

det 29 stycken som har svarat på frågan. I tabell 10 visas att drygt hälften angav att de 

upplevde undervisningen som meningsfull.  

     När det gäller resultaten i tabell 10 skiljer sig de olika lärosätena något mer än resultaten i 

tabell 8 och 9. Av informanterna från Linköpings universitet är det en klar majoritet på drygt 

80 % som angivit att de upplevt grannspråksundervisningen som onödig. Informanterna vid 

Umeå universitet har haft en annan upplevelse av grannspråksundervisningen under 

grundskolan och/eller gymnasiet. Där har 80 % angett att de upplevde undervisningen som 

meningsfull. 

4.1.1 Summering 

Enligt uppgifterna om tidigare privata erfarenheter av grannspråk var det cirka en femtedel 

som inte haft någon kontakt med vare sig danska och/eller norska språket. Inget entydigt 

samband kunde spåras mellan studieort och grannspråkserfarenhet. Resultaten för de lärosäten 

som med sin geografiska placering kan förväntas ha mest grannspråkskontakt skiljer sig inte 

särskilt mycket från övriga lärosäten. Istället visar resultaten att de lärosäten som ligger långt 

från språkgränserna har få informanter som inte haft tidigare grannspråkskontakt. Alla på 

Umeå universitet har haft tidigare kontakt med norska och endast en har inte haft någon 

tidigare kontakt med danska språket. 

     Cirka 60 % av informanterna har angett att de fått undervisning om grannspråk på 

grundskolan och/eller gymnasiet. Det lärosäte som utmärker sig mest är Uppsala universitet 

där endast 40 % av informanterna angivit att de fått undervisning om grannspråk. Cirka 

hälften av informanterna på alla lärosäten har fyllt i att ordkunskap, läsförståelse och 
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grannspråkens historia och släktskap har behandlats i undervisningen. Ordkunskap har varit 

allra vanligast bland informanterna från Malmö högskolan. 

     En klar majoritet av de informanter som haft grannspråkundervisning upplevde den som 

rolig och intressant, samtidigt upplevdes den som onödig av närmare hälften av alla 

informanter. 

4.2 Grannspråksundervisning i lärarutbildningen 

I detta avsnitt redovisas resultaten gällande informanternas erfarenheter från 

lärarutbildningen. I resultaten är det viktigt att ta hänsyn till att informanterna studerat olika 

länge på lärarprogrammet. En del har studerat grannspråk flera terminer tidigare samtidigt 

som andra läste sin kurs när enkäten delades ut. Vissa har ännu inte läst alla terminer inom 

svenskämnet och kan komma att stöta på grannspråk i samband med senare kurser i 

språkhistoria. Det är också viktigt att ta hänsyn till att även de informanter som läst samma 

kurs/kurser har kryssat för olika svar på exakt samma fråga angående bland annat 

kursinnehåll. Undervisningens innehåll kan ha uppfattats på olika sätt av informanterna. 

     I tabell 11 redovisas informanternas svar på frågan om hur mycket 

grannspråksundervisning de har fått inom lärarutbildningen. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

studenterna på Malmö högskola först under våren 2014 ska läsa kursen Äldre texter i nutida 

belysning, en kurs som anlägger ett språkhistoriskt perspektiv. Det är under den kursen på 

lärarutbildningen som de studenterna kommer i kontakt med grannspråk. Kursen fokuserar 

inte på grannspråk i sig utan det är via det språkhistoriska perspektivet som ämnet berörs.  

Tabell 11. Antal undervisningstillfällen i grannspråk på lärarutbildningen (N=85) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Något enstaka 

undervisnings- 

tillfälle 

2  (16,7%) 5     (35,7%) 9    (29,0%) 0  (0,0%) 0    (0,0%) 16    (18,8%) 

3-4 

undervisnings- 

tillfällen 

0  (0,0%) 2     (14,3%) 6    (19,4%) 0  (0,0%) 1    (9,0%) 9     (10,6%) 

Grannspråk 

behandlades 

2-3 veckor 

0  (0,0%) 0     (0,0%) 12  (38,7%) 0  (0,0%) 5    (45,5%) 17   (20,0%) 

Grannspråk 

behandlades 

inte alls 

10(83,3%) 5     (35,7%) 4    (12,9%) 0  (0,0%) 0    (0,0%) 19   (22,4%) 

En hel kurs 0  (0,0%) 2     (14,3%) 

4 hp 

0    (0,0%) 17(100,0%) 

7,5 hp 

5    (45,5%) 

7,5 hp 

24   (28,2%) 

Totalt 12 (100%) 14   (100%) 31  (100%) 17  (100%) 11  (100%) 85   (100%) 
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Informanternas svar är väldigt varierade och därmed ganska jämt fördelade på de olika 

svarsalternativen. En dryg fjärdedel har angett att de läst en hel kurs inom grannspråk. 

Ytterligare nästan hälften har fyllt i att de fått mellan något enstaka undervisningstillfälle eller 

upp till 2-3 veckors undervisning inom grannspråk. Det innebär att den sista fjärdedelen fyllt i 

att de inte haft någon grannspråksundervisning på lärarprogrammet. Om informanterna på 

Malmö högskola tas bort från kolumnen ”Grannspråk behandlades inte alls” i tabell 9 är det 

dock cirka 10 % av de tillfrågade som anger att de inte fått utbildning inom grannspråk. 

     En informant som fyllt i ”Grannspråk behandlades inte alls” har i fältet för övriga 

kommentarer skrivit ”Jag tycker inte att det behövs särskild undervisn (!) i grannspråken. Vi 

har i andra sammanhang diskuterat kring norska och danska, tex i språkhistorian skrev vi en 

hemtenta – fråga om nynorsk och bokmål”. Detta tyder på att frågan om hur många timmars 

utbildning i grannspråk informanten fått kan ha tolkats olika av de svarande. Frågan är inte 

formulerad för att endast innefatta undervisning enbart om grannspråk, men har av en del 

informanter uppfattats så. 

     Ytterligare något som kan försvårat för informanterna och gett olika utslag i resultaten är 

att en kurs på 4 hp skulle kunna motsvara alla de tre alternativen 3-4 undervisningstillfällen, 

2-3 veckors undervisning och en hel kurs.  

     I Skolverkets (2011c) undersökning angående aktiva lärares grannspråksundervisning 

svarade cirka 15 % att de inte fått någon utbildning inom ämnet. Detta kan jämföras med de 

10 % i tabell 11 (om man bortser från Malmö högskola som ännu inte fått undervisning inom 

ämnet) som svarat att grannspråk inte alls har behandlats inom lärarutbildningen. 

     Efter att ha lämnat upplysning om i vilken utsträckning grannspråk har behandlats i 

utbildningen fick informanterna svara på en fråga gällande undervisningens innehåll. Det 

resultatet redovisas i tabell 12. 

Tabell 12. Grannspråksundervisningens innehåll på lärarutbildningen (N=63) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlag

t 

Litteratur 0   (0.0%) 5    (55,6%) 14  (53,9%) 15  (88,2%) 2  (18,1%) 36   (57,1%) 

Språkhistoriska 

perspektiv 

0   (0.0%) 5    (55,6%) 19  (73,1%) 16  (94,1%) 11(100,0%) 51   (80,0%) 

Ordförråd, 

grammatik 

0   (0.0%) 2    (22,2%) 3    (11,5%) 17  (100%) 9  (81,8%) 31   (49,2%) 

Annat 0   (0.0%) 0    (0.0%) 4    (15,4%) 6    (35,3%) 1  (9,1%) 11   (17,5%) 

Totalt 0   (100%) 9    (100%) 26  (100%) 17  (100%) 11(100%) 63   (100%) 

 

Språkhistoriska perspektiv är ett vanligt innehåll när det kommer till grannspråks- 

undervisning. Resultaten visar att det förekommer oavsett lärosäte. Som tidigare nämnts har 
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informanterna vid Malmö högskola dock ännu inte läst någon språkhistorisk kurs. Av de 

informanter som anger att de fått grannspråksundervisning har drygt hälften angett att 

skönlitteratur och/eller kurslitteratur på något av grannspråken ingått. 

     I tabell 13 redovisas resultatet på frågan om undervisningen i och/eller om grannspråk 

innehållit något didaktiskt perspektiv. 

Tabell 13. Didaktiskt perspektiv på grannspråksundervisning (N=67) 

 Malmö 

Högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

Universitet 

Sammanlagt 

Ja 0      (0,0%) 0      (0,0%) 2     (7,4%) 5     (29,4%) 9     (81,8%) 16    (23,9%) 

Nej 2      (100%) 10    (100%) 25   (92,6%) 12   (70,6%) 2     (18,2%) 51    (76,1%) 

Totalt  2      (100%) 10    (100%) 27   (100%) 17   (100%) 11   (100%) 67    (100%) 

 

Det är totalt 67 informanter som svarat på frågan om grannspråksundervisningen innehållit 

något didaktiskt perspektiv eller inte, trots att endast 66 informanter kryssat för att deras 

lärarutbildning innehållit grannspråksundervisning. 

     Närmare en fjärdedel av dem har angett att undervisningen har innehållit även didaktiska 

perspektiv. Här är det viktigt att ta hänsyn till att informanterna vid Uppsala universitet inte 

hunnit läsa hela kursen Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska vid det tillfälle 

som enkäten besvarades. Det didaktiska perspektivet skulle enligt kursplaneringen tas upp i 

slutet på kursen.  

     I Skolverkets (2011c) undersökning svarar drygt 90 % av informanterna att den utbildning 

de fått inom grannspråk inte innehållit något didaktiskt perspektiv, alltså hur grannspråk kan 

läras ut. Siffrorna i tabell 13 är lägre eftersom fler informanter i denna undersökning har fått 

didaktiska perspektiv på grannspråksundervisning. Med tanke på informanterna från Uppsala 

universitet som senare skulle få det skulle siffran, angående de som inte ansett sig fått 

didaktiska perspektiv på grannspråksundervisning, kunna vara ännu lägre. 

     Om informanterna tyckt att utbildningen inom grannspråk varit tillräcklig eller inte 

redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Tillräckligt med utbildning inom grannspråk (N=80) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Ja 1     (11,1%) 0     (0,0%) 2     (6,5%) 5     (31,3%) 3     (27,3%) 11    (13,7%) 

Delvis 0     (0,0%) 0     (0,0%) 9     (29,0%) 11   (68,7%) 7     (63,6%) 27    (33,7%) 

Nej 5     (55,6%) 11   (84,6%) 13   (41,9%) 0     (0,0%) 0     (0,0%) 29    (36,3%) 

Ingen 

uppfattning 

3     (33,3%) 2     (15,4%) 7     (22,6%) 0     (0,0%) 1     (9,1%) 13    (16,3%) 

Totalt  9     (100%) 13   (100%) 31   (100%) 16   (100%) 11   (100%) 80   (100%) 
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Närmare hälften av informanterna känner sig helt eller delvis nöjda med den utbildning de fått 

inom grannspråk. Drygt en tredjedel vill ha mer utbildning inom ämnet, främst för sin 

framtida yrkesroll men en del också av personligt intresse. Lite mer än 15 % har svarat ”ingen 

uppfattning”. En av informanterna som ingår i dessa 15 % har även kommenterat ”Är inte helt 

bekant med syfte och förtjänst att undervisa grannspråken.” Ytterligare en informant i samma 

kategori har kommenterat att hen har för lite utbildning för att ha en åsikt. 

     Nästintill alla informanter från de två lärosäten (Umeå universitet och Uppsala universitet) 

som har kurser inriktade specifikt på grannspråk tycker att de fått helt eller delvis tillräckligt 

med utbildning inom ämnet. Inga informanter från de lärosätena kryssar för ”nej” och endast 

en av totalt 27 kryssar för ”ingen uppfattning”. 

4.2.1 Summering 

En dryg fjärdedel av alla informanter uppger att en hel kurs i grannspråk ingått i deras 

utbildning. De lärosäten som inte erbjudit en kurs enbart om grannspråk låter istället 

studenterna möta de nordiska språken i samband med kurser i språkhistoria. Det blir också 

tydligt i resultaten angående undervisningens innehåll där 80 % anger att undervisningen 

berört språkhistoriska perspektiv. 

     En fjärdedel uppger att undervisningen innehållit didaktiska perspektiv. De siffrorna utgörs 

främst av informanterna från Umeå universitet som är ett av de universitet som erbjuder en 

kurs enbart rörande grannspråk. Informanterna från Uppsala universitet hade vid tillfället för 

enkätundersökningen ännu inte fått några didaktiska perspektiv på grannspråksundervisning. 

Kursen pågick vid det tillfälle som enkäten delades ut och enligt kursplanen skulle didaktiska 

perspektiv behandlas vid ett senare tillfälle. 

     Omkring en tredjedel av informanterna uppger att de inte anser sig fått tillräckligt med 

utbildning inom ämnet grannspråk. Det är endast studenter från Uppsala universitet och Umeå 

universitet som aldrig fyllt i det svarsalternativet. Det är vid dessa två lärosäten som en 

enskild kurs rörande grannspråk ingår i utbildningen för svensklärare. 

4.3 Lärarstudenters framtida egna grannspråksundervisning 

Informanternas syn på sitt framtida undervisningsinnehåll, vad gäller grannspråk, varierar. 

Nedan redovisas förmodat framtida innehåll i informanternas egen undervisning och deras 

inställning till, och förväntningar på, grannspråksundervisning.  

     Resultaten för informanternas inställning till grannspråksundervisning redovisas genom 

jämförelser med Nygrens (2012) och Skolverkets (2011c) undersökningar och utifrån 
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informanternas erfarenhet från lärarprogrammet, tidigare grannspråkskontakt och geografisk 

placering av lärosäte. 

     På fråga 8 i enkäten fick informanterna ta ställning till ett antal påståenden kring 

grannspråksundervisning. I tabell 15 redovisas resultaten för om informanterna i sin framtida 

undervisning tror de kommer tycka grannspråk är viktigt eller oviktigt. 

Tabell 15. Informanternas inställning till framtida grannspråksundervisning, viktigt eller 

oviktigt? (N=64) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Viktigt 5     (55,6%) 8     (72,7%) 11   (52,4%) 14 (100,0%) 9   (100,0%) 47    (73,4%) 

Oviktigt 4     (44,4%) 3     (27,3%) 10   (47,6%) 0   (0,0%) 0   (0,0%) 17    (26,6%) 

Totalt 9     (100%) 11   (100%) 21   (100%) 14 (100%) 9   (100%) 64    (100%) 

 

Totalt tror närmare 75 % att grannspråksundervisning är något de kommer tycka är viktigt. Av 

de tre fjärdedelarna har hälften dock angett att de tror att det är något de inte kommer att 

prioritera. (Se vidare i tabell 16) 

     Av informanterna på de två lärosäten som har kurser specifikt inriktade på grannspråk 

(Uppsala universitet och Umeå universitet) är det ingen som anser att grannspråk kommer 

vara oviktigt i den framtida undervisningen. På de andra lärosätena tycker närmare en 

tredjedel, upp till nästan hälften av informanterna att grannspråksundervisning kommer att 

vara oviktigt. 

     Av de informanter som har angett att grannspråk är viktigt har en klar majoritet haft 

tidigare grannspråkskontakt. Detsamma gäller dock de informanter som angett att grannspråk 

är oviktigt. Det går alltså inte att dra några större slutsatser kring samband mellan tidigare 

grannspråkskontakt och om informanten tror sig komma att tycka grannspråksundervisning är 

viktigt eller oviktigt. 

     De två lärosäten (Malmö högskola och Karlstad universitet) som har sin geografiska 

placering närmast Norge eller Danmark är de lärosäten vars informanter i minst utsträckning 

tror sig komma anse att grannspråksundervisning är viktigt i sin framtida undervisning. 
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     Ytterligare ett påstående informanterna fick ta ställning till rörde prioritering av ämnet 

grannspråksundervisning. Resultatet redovisas i tabell 16. 

Tabell 16. Informanternas inställning till framtida grannspråksundervisning, prioritera eller 

inte prioritera? (N=57) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Prioritera 4     (50,0%) 4     (44,4%) 5     (27,8%) 9     (60,0%) 4     (57,1%) 26     (45,6%) 

Inte 

prioritera 

4     (50,0%) 5     (55,6%) 13   (72,2%) 6     (40,0%) 3     (42,9%) 31     (54,4%) 

Totalt 8     (100%) 9     (100%) 18   (100%) 15   (100%) 7     (100%) 57     (100%) 

 

Enligt tabell 16 fick inget av alternativen prioritera, eller inte prioritera, 

grannspråksundervisning någon klar majoritet. Lite drygt hälften av informanterna tror inte att 

grannspråk blir något de kommer att prioritera i den framtida undervisningen. 

     Även inställningen till detta påstående skiljer sig något beroende på lärosäte. Än en gång 

är informanterna vid de lärosäten som har specifika kurser för endast grannspråk mer positivt 

inställda till grannspråksundervisning. Både Uppsala universitet och Umeå universitet 

uppvisar en högre andel informanter som tror sig komma att prioritera 

grannspråksundervisning än den genomsnittliga siffran för alla lärosätena. Den sammanlagda 

siffran är 45 % medan det är närmare 60 % av informanterna på de bägge nämnda 

universiteten som tror sig komma att prioritera grannspråk. 

     Av de totalt 17 informanter som har haft ingen, eller mycket liten, tidigare 

grannspråkskontakt tror sig närmare 25 % inte komma att prioritera grannspråksundervisning. 

Närmare 30 % av de informanterna tror sig komma att prioritera grannspråksundervisning, 

övriga informanter i samma kategori tog inte ställning till det påståendet. Dessa uppgifter kan 

jämföras med svaren från de informanter som haft ganska mycket, eller mycket, tidigare 

grannspråkskontakt. Av dessa 68 informanter föreställer sig närmare 40 % att de inte kommer 

att prioritera grannspråksundervisningen i sitt framtida yrkesliv. Närmare 30 % av de 

informanterna tror sig komma att prioritera grannspråksundervisning, övriga informanter i 

samma kategori tog inte ställning till påståendet. 

     Det är när det kommer till att inte prioritera grannspråksundervisning som siffrorna skiljer 

sig åt. I den kategorin är det fler informanter med ganska mycket, eller mycket tidigare 

grannspråkserfarenhet än informanter med mycket liten, eller ingen tidigare 

grannspråkserfarenhet som inte tror sig komma att prioritera grannspråksundervisning. När 

det gäller andelen som tror sig komma att prioritera grannspråk är siffrorna lika. Eftersom det 

är mycket färre informanter som haft mycket lite, eller ingen tidigare grannspråkserfarenhet 

kan det dock vara svårt att dra alltför stora slutsatser kring resultatet. 
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     Karlstad universitet, som geografiskt sett ligger närmast Norge, utmärker sig något i att det 

endast är drygt en fjärdedel som tror sig komma att prioritera grannspråksundervisning 

snarare än närmare hälften som i det sammanlagda resultatet från alla lärosäten.  

     I Skolverkets (2011c) undersökning svarar en fjärdedel att de inte inkluderar grannspråk i 

sin undervisning. I Nygrens (2012) undersökning är det närmare 40 % av de tillfrågade aktiva 

lärarna som inte undervisar grannspråk. Skulle de lärarstudenter som svarat på påståendet 

angående prioritering hålla fast vid sin åsikt är det alltså möjligt att antal undervisningstimmar 

i grannspråk kommer att sjunka ytterligare bland aktiva lärare framöver. 

     Dessutom visar både Nygrens (2012) och Skolverkets (2011c) resultat att en klar majoritet 

av de som inte undervisar grannspråk menar att det är en prioriteringsfråga. Grannspråk 

prioriteras bort till förmån för andra delar av svenskämnet. 

     Det påstående som flest informanter tog ställning till gällde huruvida informanterna trodde 

att grannspråksundervisning skulle vara roligt eller tråkigt att undervisa i. Resultatet redovisas 

i tabell 17. 

Tabell 17. Informanternas inställning till framtida grannspråksundervisning, roligt eller 

tråkigt? (N=68) 

 Malmö 

högskola 

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Roligt 7   (100,0%) 11   (91,7%) 16   (69,6%) 16 (100,0%) 10 (100,0%) 60    (88,2%) 

Tråkigt 0   (0,0%) 1     (8,3%) 7     (30,4%) 0   (0,0%) 0   (0,0%) 8      (11,8%) 

Totalt 7   (100%) 12   (100%) 23   (100%) 16 (100%) 10 (100%) 68    (100%) 

 

Frågan rörande om informanterna tror att det kommer vara roligt eller tråkigt att undervisa i 

ämnet har besvarats av 68 av 85 informanter. Närmare 90 % tror att de kommer tycka att 

undervisningen i grannspråk är rolig medan drygt 10 % tror att de kommer tycka 

undervisningen är tråkig.  

     När det kommer till skillnader mellan de olika lärosätena är det återigen de lärosäten där 

svenskundervisningen inom lärarprogrammet erbjuder specifika kurser i och om grannspråk 

som ger en högre andel positiva informanter. 100 % av informanterna, som har tagit ställning 

till påståendet, vid Uppsala och Umeå universitet tror att de kommer tycka att 

grannspråksundervisning är roligt. 

      En av de nio informanter som tror att det ska bli tråkigt att undervisa i grannspråk har haft 

mycket lite, eller ingen, tidigare kontakt med grannspråk. De övriga åtta har haft ganska 

mycket, eller mycket, tidigare grannspråkskontakt. Tidigare grannspråkskontakt kan, med 

dessa siffror som underlag, inte sägas ha något avgörande inflytande över informanternas 
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inställning till påståendet kring om de kommer tycka grannspråksundervisning är roligt eller 

tråkigt att bedriva. 

     Alla informanterna från Malmö högskola tror att grannspråk kommer vara roligt att 

undervisa i. Geografiskt sett ligger Malmö högskola närmast grannspråket danska, det skulle 

kunna vara en förklaring till den positiva inställningen. Men samtidigt är informanterna från 

Karlstad universitet mest negativt inställda och det är det lärosäte som geografiskt sett ligger 

närmast Norge och grannspråket norska. 

     Nygrens (2012) undersökning gav liknande resultat (se tabell 17). Även bland de aktiva 

lärarna i undersökningen var det en klar majoritet (90 %) som tyckte att grannspråk var roligt 

att undervisa i. 

     Den sista frågan informanterna fick svara på gällde det förmodade innehållet i den 

framtida undervisningen. Frågan hade fem fasta svarsalternativ inklusive alternativet ”annat” 

och informanterna ombads uppge alla de alternativ som de tror sig komma inkludera i 

grannspråksundervisningen. Det var alltså möjligt att lämna mer än ett svar och därför är 

antalet svar drygt dubbelt så många som antalet informanter. Resultatet redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Förmodat innehåll i informanternas framtida egen undervisning (N=187) 

 Malmö 

högskola       

Linköpings 

universitet 

Karlstad 

universitet 

Uppsala 

universitet 

Umeå 

universitet 

Sammanlagt 

Historia och 

släktskap  

5   (45,5%) 8     (57,1%) 16  (57,1%) 12  (70,6%) 11 (100,0%) 52    (64,2%) 

Ordkunskap  7   (63,6%) 10   (71,4%) 11  (39,3%) 10  (58,8%) 6   (54,5%) 44    (54,3%) 

Hörförståelse 6   (54,5%) 7     (50,0%) 13  (46,4%) 11  (64,7%) 5   (45,5%) 42    (51,9%) 

Läsförståelse  5   (45,5%) 8     (57,1%) 11  (39,3%) 14  (82,4%) 3   (27,3%) 41    (50,6%) 

Annat 1   (9,1%) 0     (0,0%) 1    (3,6%) 5    (29,4%) 2   (18,2%) 8      (9,9%) 

Totalt 

svarande 

11  14 28 17 11 81 

 

När det kommer till undervisningsinnehåll tror drygt 60 % att den framtida undervisningen i 

ämnet kommer att beröra historia och släktskap. De andra tre alternativen; ordkunskap, 

hörförståelse och läsförståelse ligger på cirka 50 %. 

     Snarare än att skillnaderna följer av lärosätets geografiska placering verkar den egna 

utbildningen istället kunna ha effekt. 80 % av informanterna har angett att de själva fått 

utbildning inom historia och släktskap genom språkhistoria och närmare 65 % av alla 

informanter tror sig själva komma ta upp dessa moment i framtiden. Främst tror informanter 

från Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet att de kommer att 

behandla historia och släktskap. Dessa informanter har också angett att de själva fått 

undervisning inom det. Samtidigt har drygt 70 % av informanterna på Linköpings universitet 
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angett att de kommer fokusera på ordkunskap i sin framtida grannspråksundervisning. Av 

informanterna på det lärosätet har många också angett att de fått läsa litteratur på 

grannspråken. 

     Då historia och släktskap inte var ett enkätalternativ i Nygrens (2012) undersökning, utan 

ingick i kategorin övrigt, förekom det sällan enligt de tillfrågade aktiva lärarna. Umeå 

universitet och Uppsala universitet är de lärosäten där flest informanter tror sig komma 

inkludera historia och släktskap i sin framtida undervisning. Även ordkunskap är ett vanligt 

val och det är något som bättre överensstämmer med Nygrens (2012) undersökning. Dock 

visar Nygrens (2012) undersökning att ordkunskap rankas mycket högre av informanterna i 

Helsingborg än av dem i Uppsala. I denna undersökning är skillnaderna rent geografiskt inte 

alls lika markanta när det gäller ordkunskap. Det gäller dock inte informanterna vid Malmö 

högskola som verkar komma att prioritera ordkunskap i sin framtida grannspråks-

undervisning, även om procenttalet inte nämnvärt överstiger det för Uppsala universitet. 

4.3.1 Summering 

Tre fjärdedelar av informanterna tror att grannspråksundervisning är något de i sin framtida 

undervisning kommer tycka är viktigt. Informanter från de lärosäten som haft särskilda kurser 

om grannspråk har alla svarat att de tycker grannspråksundervisning är viktigt. Inte lika 

många informanter från lärosäten med förhållandevis lite grannspråksundervisning tror 

grannspråk kommer vara viktigt i den framtida undervisningen. Samtidigt anger hälften av de 

75 % som tycker grannspråksundervisning kommer vara viktigt att de inte kommer att 

prioritera ämnet. Här finns med andra ord en paradox. Andra saker är ännu viktigare. 

     Totalt anger drygt hälften av informanterna att de inte tror sig komma att prioritera ämnet 

grannspråk. Men även när det gäller frågan om att prioritera eller inte prioritera grannspråk i 

framtiden så är informanterna från de lärosätena med särskilda kurser i grannspråk mer 

positivt inställda. Dock verkar inte övrig tidigare grannspråkskontakt ha någon inverkan då 

informanter utan tidigare grannspråkskontakt tycker likadant som de med mycket tidigare 

grannspråkskontakt. 

     Närmare 90 % av informanterna tror de kommer tycka att grannspråksundervisning är 

roligt. Det är främst informanterna från Karlstad universitet som är negativt inställda.  

     Två tredjedelar av informanterna tror att deras framtida grannspråksundervisning kommer 

fokusera på språkhistoriska perspektiv. Det verkar finnas en koppling mellan framtida 

undervisningsinnehåll och erfarenheter från utbildningen rörande grannspråk inom 
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lärarutbildningen eftersom 80 % av informanterna uppgett att de själva fått undervisning i 

språkhistoria. 

5. Diskussion  

Här diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning. Diskussionen utgår från uppsatsens 

tre frågeställningar och är strukturerad därefter.  

5.1 Grannspråkserfarenhet 

Den första frågeställningen rör grannspråkserfarenhet, såväl i verkliga livet som i 

klassrummet. Den syftar till att kartlägga informanternas tidigare erfarenhet av grannspråk. 

     Närmare 60 % av informanterna har fått grannspråksundervisning och har minnen av 

sådana lektioner i grundskolan och/eller gymnasiet. Nästan 40 % av dem har uppgett att det 

handlade om något enstaka undervisningstillfälle. En fjärdedel har angett att de inte haft 

någon grannspråksundervisning och övriga informanter minns inte. Enligt Delsing och Lundin 

Åkessons (2005:106) forskningsrapport framgick det att svenskar får klart mycket mindre 

grannspråksundervisning än danskar och norrmän. Detta trots Skandinaviens 

grannspråkspolitik där länderna gemensamt beslutat att stärka grannspråksundervisningen i 

skolan (Deklaration om nordisk språkpolitik 2007:82-83). 

     De informanter som har haft grannspråksundervisning, och minns den, har också fått ange 

vad den bestod av. Av de fyra alternativ som fanns att välja mellan har cirka hälften angett att 

de har erfarenhet av grannspråksundervisning i form av ordkunskap, läsförståelse och 

historia/släktskap. Endast en knapp tredjedel fyllde i att hörförståelse ingick i undervisningen. 

7 av de 8 informanterna vid Malmö högskola har angett att de haft ordkunskap som innehåll i 

grannspråksundervisningen. De är alla uppväxta i södra Sverige. Informanterna är få till 

antalet men resultatet kan ändå jämföras med det från Nygrens (2012) undersökning som visar 

att ordkunskap är ett vanligt innehåll i grannspråksundervisningen i Helsingborg. 

     Informanternas minnen av undervisningen var mestadels positiva. Omkring 70 % angav att 

de upplevt undervisningen som rolig, och lika många upplevde den som intressant. Dock 

uppgav närmare hälften att de hade tyckt att undervisningen var onödig. I Delsing och Lundin 

Åkessons (2005:136) undersökning uppmärksammas ett klart samband mellan inställningen 

till, och intresset för, ett språk och inlärningsförmågan. Med motivation och ett intresse för 

grannspråk är det alltså lättare att lära sig. 

     Den positiva upplevelse av grannspråksundervisning som en majoritet av informanterna 

hade är inte att förringa men inlärningen hade troligtvis gynnats ytterligare om fler av 
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informanterna också upplevt undervisningen som meningsfull. Att öka elevers medvetenhet 

dels kring innehållet i kursplanerna, dels kring ytterligare fördelar med grannspråks-

undervisning, skulle kunna bidra till att ämnet upplevs som mer meningsfullt att studera. För 

att motivera eleverna på grundskolan och gymnasiet är det givetvis viktigt att studenter vid 

lärarprogrammet inom svenska är medvetna om både fördelar med undervisningen och 

kursplanernas innehåll. Kommentarer så som ”Är inte helt bekant med syfte och förtjänst att 

undervisa grannspråken.” (se kommentarer till tabell 14) tyder på att alla lärarstudenter inte är 

helt införstådda med varför grannspråksundervisningen över huvud taget ska bedrivas. 

     Informanternas erfarenhet av grannspråksundervisning inom lärarprogrammet visade sig 

vara mycket varierad. Endast informanterna från Uppsala universitet, Umeå universitet och ett 

fåtal från Linköpings universitet hade läst särskilda kurser i och om grannspråk. De övriga 

informanterna vid Linköpings universitet hade inte studerat grannspråken alls men kommit i 

kontakt med dem via en kurs i barn- och ungdomslitteratur. Studenterna vid Karlstad 

universitet hade erfarenhet av grannspråken via sin kurs i språkhistoria. Informanterna från 

Malmö högskola hade inte behandlat grannspråk alls men ska senare studera språkhistoria och 

därmed även beröra grannspråken. (Se vidare avsnitt 2.4) 

     Att mängden grannspråksundervisning varierar är helt i linje med Hannesdóttir och Moses 

utredning från 2003. Dock menar Hannesdóttir och Mose att grannspråksundervisningens 

utbredning är beroende av geografin. Det speglas inte i enkätsvaren från de olika lärosätena då 

Karlstad universitet och Malmö högskola, som är närmst grannländerna, tillhör de lärosäten 

som erbjuder minst grannspråksundervisning inom lärarprogrammet. 

     Beträffande informanternas grannspråkskontakt utanför lärarutbildningen visar resultaten 

att uppväxtort eller geografisk placering av lärosäte inte är avgörande. Det danska språket har 

många av informanterna haft kontakt med. Andelen som inte haft någon kontakt med danska 

språket är mycket låg för informanterna vid Malmö högskola, Linköpings universitet och 

Umeå universitet. När det gäller Karlstad universitet och Uppsala universitet har drygt en 

femtedel av informanterna uppgett att de inte haft någon tidigare kontakt med danskan. (Se 

tabell 4) 

     Resultatet för informanterna vid Umeå universitet kan betraktas som något överraskande 

då lärosätet, och informanternas uppväxtorter är belägna långt från Danmark. Andelen 

informanter från Umeå universitet som inte haft tidigare kontakt med danska är densamma 

som för Malmö högskola. De andra två lärosätena (Karlstad och Uppsala) som är placerade 

förhållandevis långt från Danmark har en högre andel informanter som inte har haft någon 
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tidigare kontakt med danska språket och det får också resultaten för Umeå universitet att 

framstå som överraskande. 

     Även när det kommer till erfarenhet av norska språket så överraskar informanterna vid 

Umeå universitet. 100 % av informanterna har haft tidigare kontakt med norska. Omkring en 

femtedel av informanterna vid Linköpings universitet, Karlstad universitet och Uppsala 

universitet saknar tidigare kontakt med grannspråket norska. Malmö högskola är det lärosäte 

som har högst andel informanter som inte haft tidigare kontakt med norska språket, nämligen 

en tredjedel. 

     Øivind Maurud (1976) genomförde sin undersökning om grannspråksförståelse endast med 

informanter från de skandinaviska huvudstäderna. Delsing och Lundin Åkesson (2005) 

genomförde sin undersökning 30 år senare och valde då att inkludera fler skandinaviska städer 

i sin undersökning eftersom de ansåg att den geografiska placeringen i förhållande till 

grannländerna hade stor betydelse för grannspråkskontakt (och därmed 

grannspråksförståelse). Enligt Delsing och Lundin Åkessons resultat visar det sig vara ett 

riktigt antagande. Med hänsyn till geografisk placering av lärosäte är det överraskande många 

informanter vid Karlstad universitet som inte haft någon tidigare kontakt med norskan, 

samtidigt som det är överraskande många informanter vid Umeå universitet som har haft 

tidigare kontakt med både danskan och norskan. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att 

antalet informanter i denna undersökning är förhållandevis litet och resultatet skulle därmed 

kunna vara något missvisande. Det är också angeläget att tänka på att informanterna är något 

äldre än de gymnasieungdomar som deltagit i Delsing och Lundin Åkessons undersökning. 

Informanterna i min undersökning har mer livserfarenhet och har haft mer tid att resa och 

arbeta utomlands. Ändå är de överraskande kontaktmönstren intressanta resultat. Det skulle 

kunna vara en följd av den ökade globaliseringen. 

     I resultatet har informanternas attityd och inställning till sin egna framtida 

grannspråksundervisning jämförts med deras tidigare erfarenhet av grannspråk (se avsnitt 

4.3). Där framkom att det inte går att se något tydligt samband mellan informanternas tidigare 

grannspråkskontakt och deras inställning till grannspråksundervisning. Det är dock 

nödvändigt att ta hänsyn till att de informanter som inte har haft någon tidigare 

grannspråkskontakt är förhållandevis få. 
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5.2 Lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning 

Den andra frågeställningen fokuserar på lärarstudenters inställning till grannspråk och 

kommer nedan att diskuteras i anslutning till tidigare forskning rörande positiva attityders 

inverkan på inlärning och förståelse. 

     Av de informanter som inte fått utbildning specifikt i grannspråk är det många som 

uttrycker att de inte tycker sig ha fått tillräckligt med utbildning inom ämnet. På Linköpings 

universitet anger drygt 80 % att de inte fått tillräckligt med utbildning inom ämnet. På det 

lärosätet har majoriteten av informanterna endast stött på grannspråk i kurslitteraturen på 

kursen Litteratur och skola (se avsnitt 2.4.2). Både på Karlstad universitet och på Malmö 

högskola anser omkring hälften av informanterna att de fått tillräcklig utbildning inom 

grannspråk. Informanterna vid Malmö högskola har ännu inte hunnit läsa någon kurs i 

grannspråk. På Karlstad universitet har grannspråk berörts i samband med studiet av 

språkhistoria och av de informanterna är det en dryg tredjedel som är helt eller delvis nöjda 

med den mängd grannspråksundervisning de fått. Det är något som är värt att ta i beaktning 

när det kommer till resultaten av lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning. 

     Närmare 75 % av informanterna har angett att grannspråk är viktigt i deras framtida 

undervisning. Samtidigt har hälften av dessa också skrivit att de inte kommer att prioritera 

ämnet. Generellt när det gäller att prioritera eller inte prioritera grannspråksundervisning är 

det färre än hälften av de tillfrågade som tror sig komma att prioritera ämnet. Däremot 

föreställer sig närmare 90 % av informanterna att det kommer vara roligt att undervisa om 

grannspråk. 

     Det blir tydligt, främst i tabell 15 angående om grannspråksundervisning är viktigt eller 

oviktigt, att de informanter som under lärarutbildningen får kurser om grannspråk inom 

lärarprogrammet generellt är mer positivt inställda till grannspråksundervisning. När det 

gäller attityd i förhållande till övrig tidigare kontakt med grannspråken är det svårt att dra 

några generella slutsatser. Eftersom det sammanlagt är mycket få informanter som inte haft 

någon tidigare grannspråkskontakt blir underlaget för generella slutsatser mycket tunt. 

     Att undervisning på lärarutbildningen inom grannspråk har positiv effekt på inställningen 

till ämnet är något som även Hannesdóttir och Mose konstaterar i sin rapport. De menar att 

utbildning i grannspråk är särskilt viktig för den blivande lärarens motivation att arbeta med 

grannspråksundervisning (Hannesdóttir och Mose 2003:13). 
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5.3 Geografiska skillnader i inställningen till grannspråksundervisning 

Den tredje och sista frågan är inriktad på de skillnader i inställning till 

grannspråksundervisning som geografisk placering av lärosäte eventuellt kan innebära. 

     Grannspråksundervisning inom lärarutbildningen verkar även påverka inställningen till en 

egen framtida grannspråksundervisning. Visst visar resultaten att det finns skillnader mellan 

de olika lärosätena, men frågan är om de går att härleda till geografisk placering. Det är inte 

så att de lärosäten vars geografiska placering är nära något av grannländerna har 

lärarstudenter med positivare inställning till grannspråksundervisning.  

     Nygrens (2012:31) undersökning visar att ungefär lika många lärare, oavsett om de är 

aktiva i Uppsala eller i Helsingborg, anser att grannspråksundervisning är viktigt. Alltså visar 

inte heller hans undersökning att geografisk placering har stor betydelse för inställningen till 

grannspråksundervisning.  

     Snarare kan den positiva inställning som finns hos informanterna kopplas till mängden 

grannspråksundervisning som erbjuds på lärosätet. De informanter som studerat kurser 

specifikt om grannspråk har en övervägande positiv inställning till sin framtida 

grannspråksundervisning (se avsnitt 4.3). Jämfört med de informanter som inte har haft lika 

mycket, eller ingen, undervisning i ämnet så är det fler i den senare kategorin som anser att 

grannspråk inte är viktigt. 

     Å andra sidan bidrar både geografisk placering av lärosäte och mängden 

grannspråksundervisning inom lärarprogrammet till grannspråkskontakt och enligt Delsing 

och Lundin Åkesson (2005:145) är just kontakten en avgörande faktor för 

grannspråksförståelse men också för intresse. En ökad kunskap i ämnet kan utveckla intresset 

för grannspråken och då förhoppningsvis även förståelsen för grannspråksundervisningens 

betydelse. 

6. Avslutning 

Av resultaten att döma har tidigare grannspråkskontakt och geografisk placering av lärosäte 

inte särskilt stark påverkan på lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning. Istället 

är det grannspråksundervisning under lärarutbildningen som påverkar lärarstudenters 

inställning. 

    Oavsett tidigare grannspråkskontakt eller ej tycker en klar majoritet av informanterna att 

grannspråksundervisning är viktigt. Samtidigt har informanterna vid Uppsala universitet och 

Umeå universitet en klart mer positiv inställning till grannspråksundervisning än 

informanterna från Malmö högskola, Linköpings universitet och Karlstad universitet, trots att 
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de tre sistnämnda lärosätena har en geografisk placering närmare grannländerna. Det 

lärarstudenterna vid Uppsala universitet och Umeå universitet har gemensamt är att de 

studerat särskilda kurser i grannspråk på sin lärarutbildning inom svenska. 

     En svaghet med denna undersökning är att informanterna befinner sig på olika stadier i sin 

lärarutbildning och även på helt olika lärarutbildningar eftersom en utbildningsreform nyligen 

ägt rum. Därför hade det varit intressant att senare genomföra en liknande undersökning med 

lärarstudenter under deras sista termin på 2011 års lärarprogram när alla informanter är väl 

införstådda med kursplaner och kursmål inom svenskämnet och har fått all sin utbildning i 

ämnet. Å andra sidan bidrar de olika erfarenheterna till intressanta resultat kring hur mycket 

utbildningens innehåll och fokus påverkar blivande lärares inställning till olika delar av 

svenskämnet. 

     Om utrymme och tid hade tillåtit det så hade det varit intressant att genomföra fler 

korrelerande jämförelser av resultaten. Det hade bland annat varit intressant att jämföra 

informantens inställning till grannspråksundervisning utifrån om hen ansett sig fått tillräckligt 

med utbildning inom ämnet eller inte. Det finns mycket att vidare undersöka inom ämnet 

grannspråksundervisning utifrån parametern inställning. 

     Avslutningsvis är slutsatsen utifrån resultaten i undersökningen att grannspråk bör ingå 

som enskild kurs inom lärarprogrammet vid alla lärosäten, om en positiv inställning till 

grannspråksundervisning är målet. Dock verkar det krävas mer än en positiv inställning om 

grannspråksundervisning ska få ökad prioritet i svenskämnet. 
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8. Bilagor 

8.1 Enkät 

Enkät angående grannspråksundervisning 
 

Jag ber dig, att i egenskap av lärarstudent, vänligen svara på några frågor angående 

grannspråksundervisning. Denna enkät utgör underlag för min c-uppsats i svenska inom 

lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Syftet är att undersöka lärarstudenters kunskaper i 

och intresse av grannspråksundervisning. Med grannspråksundervisning menas här främst 

undervisning i danska och norska. Alla svar i undersökningen kommer att behandlas anonymt. 

Hannah Jakobsson (haja9016@student.uu.se) 

 

 

A. Bakgrundsinformation  

 

Kön:   [  ] kvinna   [  ] man  Födelseår:_________ 

 

Universitet/högskola:____________________________  Antagningsår:________ 

 

Vilka åldrar läser du mot?_____________________________________________________ 

 

Uppväxtort(er):_____________________________________________________________ 

 

Har du haft kontakt med grannspråken annat än genom lärarutbildningen? (Exempelvis resor, 

släktingar, vänner, TV, tidigare utbildning osv.) 

 

Norska:_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Danska:____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

B. Undervisning 

 

1) Hur mycket grannspråksundervisning hade du under din grundskole-/gymnasietid? 

    (Om ingen, gå vidare till fråga 4) 

 

[  ] Något enstaka undervisningstillfälle [  ] 3-4 undervisningstillfällen 

[  ] Grannspråk behandlades [  ] Grannspråk behandlades inte alls 

      ett antal  veckor 

[  ] Jag minns inte 

 

2) Vad behandlade grannspråksundervisningen under din grundskole-/gymnasietid? 

 

[  ] Ordkunskap  [  ] Hörförståelse  
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[  ] Läsförståelse  [  ] Historia/släktskap 

[  ] Annat, vad?_____________________________________________________________ 

 

3) Hur upplevde du grannspråksundervisningen under din grundskole-/gymnasietid? 

 

[  ] rolig       eller [  ] tråkig 

[  ] intressant       eller [  ] ointressant 

[  ] meningsfull   eller [  ] onödig 

4) Hur många timmars utbildning i grannspråk eller grannspråksdidaktik har du fått under din 

lärarutbildning? (Om inga, gå vidare till fråga 7) 

 
[  ] Något enstaka undervisningstillfälle [  ] 3-4 undervisningstillfällen 

[  ] Grannspråk behandlades [  ] Grannspråk behandlades inte alls 

      2-3 veckor 

[  ] En hel kurs ________hp 

 

5) Vad fokuserade undervisningen i grannspråk på? (Kryssa för ett eller flera alternativ) 

 

[  ] Litteratur   [  ] Språkhistoriska perspektiv 

[  ] Ordförråd och grammatik [  ] Annat, vad?______________________________ 

 

6) Behandlade undervisningen i grannspråk några didaktiska aspekter (dvs. hur grannspråk 

kan läras ut)? 

 

[  ] Ja, jag fick utbildning både om grannspråk och hur man kan undervisa om dem. 

[  ] Nej, undervisningen fokuserade endast på språken i sig.  

 

7) Tycker du att du har fått tillräcklig utbildning i/om grannspråken? 

 

[  ] Ja [  ] Delvis      [  ] Nej        [  ] Ingen uppfattning  

 

Övriga kommentarer: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

C. Framtid 

 

8) Tror du att grannspråk är något som du i din framtida undervisning kommer tycka är: 

 

[  ] Viktigt  eller  [  ] Oviktigt 

[  ] Något att prioritera eller  [  ] Något att inte prioritera 

[  ] Kul att undervisa i eller  [  ] Tråkigt att undervisa i 

 

9) Vad kommer du själv att fokusera på i din framtida grannspråksundervisning? 

 

[  ] Ordkunskap  [  ] Hörförståelse  
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[  ] Läsförståelse  [  ] Historia/släktskap 

[  ] Annat, vad?_______________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter och/eller förtydliganden: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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8.2 Uppväxtorter 

Map data @2013 Google (for non-commercial use) 


